
ကျွွန်ုု� ပု်၏ ရကုျွချိ �ိန်းု�ကျွ��  တကုျွရောရာကုျွရန်းု ကျွွန်ုု� ပု် 
မညု်သညု််ရောန်းရာသ��  ်သးာ�ရမညု်န်းညု်�။ 

ထို�� ကုျွသင့််ုသလို��  သင့်ုသညု် သင့််ုဆရာဝန်းုနှ်ုင့််ုပြပ်သပြချိင့်ု�ကျွ��  ဗီီဒီီယို��
ဖု� န်းု�ရောချိ်ပြချိင့်ု�မှတစု်ဆင့််ု အွးန်းုလို�� င့်ု�ပြဖုင့််ု ပြပ်သရောဆး�ရောန်ုး�န်ု�� င့်ုပ်ါသညု်။   

ဗီီဒီီယို�� ဖု� န်းု�ရောချိ်ရန်းု ကျွွန်ုု� ပု် မညု်သညု််အွရာ လို�� ပ်ါသလဲို။

အွင့်ုတာန်းကုျွလို�� င့်ု�နှ်ုင့််ု ရောကျွာင့်ု�ရောကျွာင့်ု� အွဆကုျွအွသးယုို 
အကယ််၍ သင်် အွန််လုို� င််�ဖြ�င််် ဗီီဒီီယု်�  ကြကည့်််နုို� င််လိုှင်် (ဥပမာာ-
YouTube) သင်် ဗီီဒီီယု်� �� န််�ခေါ်�်နုို� င််သည့််။

ဆရာာဝန််နှိုင်််ခေါ်ဆွ�ခေါ်နွို�ခေါ်န်စဥ် သင့််ုအွာ� အွရောနှ်ုာင့််ုအွယှိုကုျွ မပြဖုစု်သညု်် 
သီ�သန်း်ု၊ အွလိုင့်ု�ရောရာင့်ု ရောကျွာင့်ု�ရောကျွာင့်ု� ရောန်းရာတစု်ချိ�
ရောန်းာကုျွရောကျွိာစ်ာမိကုျွနှ်ုာတးင့်ုပြပ်ထိုာ�သညု်် ဝကုျွဘု်ဘ်ရောရာကုျွဇာာမိာ�
အွန်းကုျွမှ လိုတုတရောလိုာမူကျွးဲတစု်ချိ� -
• Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox 

သု� ်မာဟု� တ်် Apple Safari
ဝကုျွဘု်-ကျွင့်ုမရာ၊ စ်ပီ်ကျွာ နှ်ုင့််ု မ�� ကုျွကျွရို�� ဖု� န်းု� 
(လိုက်�်ခေါ်တ်ာ် သု� မ်ာဟု� တ်် မုာ� ဘုို� င််��� န်�်မာ�ာ�တွ်င်် အသင်််ရုှှိပြီးပီ� ဖြ�စ်ရာမာည့််)

ဗီီဒီီယု်� �� န််�ကု�  မာည့််သု� ်ခေါ်�်ရာမာည့််် အပု�  အ��က်အလိုက်မာ�ာ�ကု�  လုို� က်လံိုကြကည့်််ပါ

သင်််ရာက်��ုန််�သု� ် သွာ�မာည့်််အစာ� သင်် ခေါ်ဆ��န််�၏ အွန််လုို� င််� ခေါ်စာင်််ဆု� င််�ခေါ်န်ရာာ
ကု�  သင်် ကလိုစ်နုှိုပ်ပါ။ သင်် ခေါ်ရာာက်��ုန််၌ က�န််�မာာခေါ်ရာ� ဝန််ခေါ်ဆာင််ဌာာန်ကု�  
အခေါ်ကြကာင််�ကြကာ�လုို� က်ပြီးပီ� သင််် ဆရာာဝန််သည့်် အဆင််သင်််ဖြ�စ်သည့်််အ�ါ သင််
နှိုင််် စကာ�ခေါ်ဖြပာပါမာည့််။ စာရာင််�တ်စ်��  �ွင်််လှိုစ်ရာန်် မာလုို� ပါ။ သင်် ခေါ်ရာ�သွင််�သည့််် 
မာည့််သည့်််အ��က်အလိုက်ကု� မာှ သု� ခေါ်လှိုာင််မာထားာ�ပါ။ 

ဗီီဒီီယု်� �� န််�ခေါ်�်ဖြ�င််�သည့်် �� န််�ခေါ်�်ဘုိုသက့်သု� ် အဆင််ခေါ်ဖြပ
ပါသည့််၊ မာ�က်နှိုာ��င််�ဆု� င််ခေါ်တွ် ်၍ လို� ပ်ခေါ်ပ�ပါသည့််။ 

၎င််�သည့်် သင််် အ��ုန််နှိုင််် ခေါ်ငွ်ခေါ်ကြက�ကု�  သက်သာခေါ်စနုို� င််ပြီးပီ� 
သင််၏ ခေါ်စာင်််ခေါ်ရှှိာက်မုာကု�  အုမ်ာနှိုင််် ပု� မုာ� နီ်�ကပ်ခေါ်စပါသည့််။  

ဗီီဒီီယို�� ဖု� န်းု�ရောချိ်ပြချိင့်ု�မှတစု်ဆင့််ု သင့််ုရကုျွချိ �ိန်းု�ကျွ��  တကုျွရောရာကုျွပြချိင့်ု� 

သင််် ရာက်��ုန််�ကု�  တ်က်ခေါ်ရာာက်ရာန််အတွ်က် လို� ပ်ရာန််မှာာ-

သု� ်မာဟု� တ်် ခေါ်ဆ��န််� ခေါ်စာင်််ဆု� င််�ခေါ်န်ရာာသု� ်ဝင််ခေါ်ရာာက်ရာန်် ဤ QR က� ဒီ်ကု�
သ� ံ �ပါ-

၎င့်ု�မှာ လို�� ခြုံချိ� စ်�တုချိိရပ်ါသလိုာ�။ 
ဗီီဒီီယု်� �� န််�ခေါ်�်မုာမာ�ာ�မှာာ လို�ံ ခြုံ�ံစုတ််��ရာသည့််- သင််် ကု� ယ််ခေါ်ရာ�အခေါ်သ�စုတ််ကု�  
ကာကွယ််ခေါ်ပ�ထားာ�သည့််။ သင်််တွ်င်် သင်််ကု� ယ််ပု� င်် သီ�ဖြ�ာ� ဗီီဒီီယု်� အ�န််�ရုှှိပြီးပီ� 
�ွင်််ခြုံပ�ံရာသည့််် ဆရာာဝန််မာ�ာ�ကသာ ဝင််နုို� င််သည့််။

ဗီီဒီီယို�� ဖု� န်းု�ရောချိ်မုမှာ မညု်မှ ကျွ� န်းုကျွိမညု်န်းညု်�။ 
ဗီီဒီီယု်� �� န််�ခေါ်�်မုာမှာာ (သင််် အင််တ်ာန်က် သ�ံ �စ့ွမုာအတွ်က်မှာလ့ွို၍) အ�မ့်ာဖြ�စ်
ပါသည့််။  သု� ်ခေါ်သာ်လိုည့််� ဆရာာဝန်ဖ်ြပသသည့််် ပ� ံ မှာန််က� န််က�စရုာတ််မာ�ာ�- 
အကယ််၍ ရုှှိလိုှင််- ခေါ်ပ�ရာခေါ်သ�မာည့််ဖြ�စ်သည့််။ 

ကျွွန်ုု� ပု် အွင့်ုတာန်းကုျွ ဒီါတာ (data) မညု်မှ သ�� �ရမညု်န်းညု်�။
သင််နှိုင်််စကာ�ခေါ်ဖြပာရာန်် ဆရာာဝန််ကု�  ခေါ်စာင်််ဆု� င််�ခေါ်န်စဥ် အတွ်င််� မာည့််သည့်််ဒီါ
တ်ာမာှ သ�ံ �စ့ွမာည့်် မာဟု� တ််ပါ။

ဗီီဒီီယု်� ဖြ�င််် ခေါ်ဆွ�ခေါ်နွို�ဖြ�င််�သည့်် YouTube ဗီီဒီီယု်� ကု�  အခေါ်ရာာင််ပ� ံ ရုာပ်
ခေါ်ကာင််�ခေါ်ကာင််� (High Definition)* ဖြ�င််် ကြကည့်််စဥ် သင်် သ�ံ �လုို� က်မာည့််် ဒီါ
တ်ာ၏ ထားက်ဝက်ခေါ်အာက် သ�ံ �စ့ွပါသည့််။ 

သ�ံ �သည့််် ဒီါတ်ာသည့်် အရုှှိန််ပု� န်ည့််�သည့််် အင််တ်ာန်က် ဆက်သွယ််မုာမာ�ာ� 
သု� ်မာဟု� တ်် အကယ််၍ သင်် အင််အာ�ပု� န်ည့််�သည့််် ကွန််ပ��တ်ာ၊ တ်က်ပလိုက် 
သု� ်မာဟု� တ်် စမာတ််�� န််� သ�ံ �ခေါ်န်လိုှင်် ပု� န်ည့််�ပါသည့််။  ဤအခေါ်ကြကာင််��ံမာ�ာ�သည့်် 
ဗီီဒီီယု်� �� န််�ခေါ်�်သည့််် သာမာန်် အရာည့််အခေါ်သွ�ကု� လိုည့််� ခေါ်လို�ာ်န်ည့််�ခေါ်စနုို� င််သည့််။ 

ဒီါတ်ာသ�ံ �စ့ွမုာသည့်် စကာ�ခေါ်ဖြပာစဥ် လူိုနှိုစ်ခေါ်ယ်ာက်ထားက် ပု� သည့်််အ�ါ ပု� မာ�ာ�
ပါသည့််။  

မုာန်စ် ၂၀ စကာ�ခေါ်ဖြပာရာန််အတွ်က် မုာ� ဘုို� င််��� န်�်ဖြ�င််် 230 MB �န််် နှိုင််် ကွန််ပ��တ်ာဖြ�င််် 
450 MB �န််် ဖြ�စ်သည့််၊ ၎င််�မှာာ Skype® သု� မ်ာဟု� တ်် Facetime® နှိုင်််  
အတူ်တူ်ဖြ�စ်သည့််။

*

စ်မတုဖု� န်းု� နှ်ုင့််ု တကုျွပ်လိုကုျွ သ�� �စ်း ဲသူမိာ�            
သင်် လို� ပ်နုို� င််လိုှင်် သင််် မုာ� ဘုို� င််�ဒီါတ်ာ သ�ံ �စ့ွမုာကု�  မာ
လို� ပ်ရာန်် အုမ်ာ သု� ်မာဟု� တ်် အလို� ပ် Wi-Fi နှိုင်််ဆက်
လုို� က်ပါ။ 
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ကလစ်�ိှပ်ရန်-

ေပးထားသည့် အချိတ်အဆက်(လင့်ခ်) �ိှ သိ� ့မဟ� တ် 
ကျန်းမာေရး ဝန်ေဆာင်မ�များ ဝက်ဘ်ဆိ� က်�ိှ ‘Start A 

Video Call’ ခလ� တ်ကိ�  �ိှပ်ပါ။

ေဆးခန်း၏ အွန်လိ� င်း ေစာင့်ဆိ� င်းရာေနရာ 
ကိ� ဝင်ပါ

ဆရာဝန်ေရာက်လာ�ပီး ေဆွးေ�ွးမ�ကိ�  
စတင်မည်

ေတာင်းဆိ� လာေသာအခါ အမည်�ှင့် အေသးစိတ်
အချက်များကိ�  �ိ� က်ထည့်ပါ

1 2 3 4

ဗီဒီယိ� ဖ� န်းေခ�ရန် အဆင်သင့်လ� ပ်ပါ

ေအာက်ပါဘေရာက်ဇာများအနက်မှ လတ်တေလာ 
မ� ကဲွတစ်ခ� ကိ� သာ သင် အသ�ံ း�ပသည်ြဖစ်ေ�ကာင်း 
ေသချာပါေစ -

Google Chrome 
(Windows, Android, MacOS, iOS 14.3+)

Apple Safari  
(MacOS, iOS)

Mozilla Firefox
(Windows, Android, MacOS, iOS 14.3+)

Microsoft Edge
(Windows, Android, MacOS, iOS 14.3+)

တစု်စ်��တစု်ချိ�  အွလို� ပု်မပြဖုစု်လိုှင့်ု ကျွွန်ုု� ပု် ဘ်ာလို� ပု်ရမညု်န်းညု်�။
•	 ကြကည့်််ရာန််ဝက်ဘ်ိုဆု� က်- https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

ပ်�� မ�� ရောသာ အွချိိကုျွအွလိုကုျွမိာ� 
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An interpreter will be available during your appointment. 

If you would like to cancel or reschedule your appointment 

call 03 93427393.

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/5044/735351/Video_Call_Troubleshooting_Patients.pdf


Where do I go to attend my appointment?

Where appropriate, you can have your 
consultation online via a video call

What do I need to make a video call?

A good connection to the internet             
If you can watch a video online 
(e.g. YouTube) you can make a video call

A private, well-lit area where you will not be 
disturbed during the consultation

A recent version of one of these Web Browsers 
as shown overleaf:

• Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
or Apple Safari

Web-camera, speakers and microphone           
(already built into laptops or mobile devices)

See over for more information on how to
make a video call.  

Instead of travelling to your appointment, you enter 
the clinic’s waiting area online. The health service is 
notified when you arrive, and your clinician will join you 
when ready.

Video calling is as convenient as a 
phone call, with the added value of 
face-to-face communication.

It can save you time and money,       
and brings your care closer to home.

Attending your appointment 
via a Video Call

To attend your appointment, go to:

Or use this QR code to access the clinic waiting area:

Is it secure? 
Video calls are secure; your privacy is protected.        
You have your own private video room, that only 
authorised clinicians can enter.

How much does a video call cost?
The video call is free (except for your internet usage). 
However, the regular costs – if any – of a medical 
consultation still apply.

How much internet data will I use?
You don’t use any data while waiting for a clinician        
to join you.

A video consultation uses less than half of the data 
you would use while watching a YouTube video in            
High Definition*.

Data use is less on lower-speed internet connections, 
or if you’re using a less powerful computer, tablet, 
or smartphone. These factors can also reduce the       
overall quality of the call.

Data use increases when there are more than two 
participants in the call.

That’s about 230 MB on a mobile device, and 450 MB on a PC    
for a 20 minute call, which is similar to Skype® or FaceTime®.

*

Smartphone & tablet users            
If you can, connect to a home or work 
Wi-Fi network to avoid using your mobile 
data allowance.

There is no need to create an account.
No information you enter is stored.

Telehealth with the Royal Melbourne Hospital

https://thermh.org.au/telehealth



Go to  

 Click the Start A Video Call button 
in the link provided, or on the 

health service's website.

Enter the clinic’s online 
Waiting Area

Clinician arrives and the 
consultation proceeds

Enter name and details 
when prompted

1 2 3 4

Get ready to make video calls

Make sure you use a recent version 
of one of the following browsers:

Google Chrome 
(Windows, Android, MacOS, iOS 14.3+)

Apple Safari  
(MacOS, iOS)

Mozilla Firefox
(Windows, Android, MacOS, iOS 14.3+)

Microsoft Edge
(Windows, Android, MacOS, iOS 14.3+)

What do I do if something is not working?
• Go to https://vcc.healthdirect.org.au/troubleshooting

More information

https://thermh.org.au/telehealth

An interpreter will be available during your appointment. 

If you would like to cancel or reschedule your appointment 

call 03 93427393.

https://static.helpjuice.com/helpjuice_production/uploads/upload/image/5044/735351/Video_Call_Troubleshooting_Patients.pdf

